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D 112ת     
קונסטרוקציה שתי וערב דו-מפלסית

פרטים כלליים חתכים אנכיים בקנ”מ 1:5

3

לא לחבר אל
פרופיל המסילה

מיתד )דיבל( מותאם
מוברג כל 500 מ"מ

   orb - מגן קצה ללוח פרופיל משני
C-60/F-47

לוח גבס

מסלול 
C-60/ F-47

פרופיל ראשי
C-60/F-47

מתלה קפיצי

מוט תלייה עם עינית
קיר בטון

פרלפיקס
)טיח יבש(

תקרה יצוקה

מתלה קבוע )נוניוס(
ומתלה מחורר לכיון עליון

C-60/ F-47 פרופיל
C-60/ F-47 מסלול

קרניז 
מדרגה אחת

בורג גבס 25 מ"מ
לוח גבס 
אקוסטי

ליטוש קצוות עדין
וחיבור בהזרקת 

מרק יוניפלוט

לוחית תליה מחוררת

C-60/ F-47 פרופיל

תקרה יצוקה

לוחית 
בורג פח-פחגבס מחורר

קרניז מדרגה 
אחת

רצועות לוח 
סרט שיריון+מרקגבס עבה

SHEETROCK
מרק יוניפלוט+

נייר הפרדה

קיר בטון

מוט תליה עם עינית

מתלה קפיצי

מחבר כפול
לוחית חיבור

פרופיל ראשי
C-60/F-47

פרופיל משני
C-60/ F-47

ליטוש קצוות עדין
וחיבור בהזרקת

מרק יוניפלוט

לוח גבס

בורג גבס 25 מ"מ

עיגון
לוחית תליה מחוררת

תקרה יצוקה

לוחית חיבור

לוח גבס
מחורר

לוח גבס
מחורר

ליטוש קצוות עדין
וחיבור בהזרקת 

מרק יוניפלוט

בורג גבס 
25 מ"מ

פרופיל ראשי
C-60/F-47

מתלה מחורר
לכיוונון עליון

מתלה מחורר
פרלפיקס קבוע )נוניוס(

)טיח יבש(

קיר בטון

מחבר כפול
)דו צדדית(

רצועת לוח גבס
בורג גבס 

25 מ"מ
פרופיל ראשי

C-60/F-47

סרט שיריון+מרק
SHEETROCK     
מרחק מקסימלי

מהקיר 100 מ"מ

עיגון

תקרה יצוקה
לוחית תליה מחוררת

C-60/F-47 מסלול
לוחית חיבור

לוח גבס
מחורר

פרופיל ראשי
C-60/F-47

ליטוש קצוות עדין
וחיבור בהזרקת

מרק יוניפלוט

רצועת לוח גבס
סרט שיריון+מרק
SHEETROCK     
בורג גבס 25 מ"מ

פרלפיקס )טיח יבש(

קיר בטון

מחבר כפול
)דו צדדי(

עיגון
לוחית תליה מחוררת

תקרה יצוקה

C-60/F-47 מסלול
מחבר כפול

)דו צדדי(

לוח גבס 
מחורר

פרופיל ראשי
C-60/F-47 

חריץ גלוי 
10-20 מ"מ

רצועות לוח גבס

פרלפיקס
)טיח יבש(

קיר בטון

סרט שיריון+מרק
SHEETROCK     
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מפגש קיר עם פרט ניתוק
חתך א-א )1( קנ"מ 1:2

לא לחבר אל
פרופיל המסילה

מיתד )דיבל( מותאם
מוברג כל 500 מ"מ

   orb - מגן קצה ללוח פרופיל משני
C-60/ F-47

לוח גבס

C-60/ F-47 מסלול
פרופיל ראשי
C-60/ F-47

מתלה קפיצי

מוט תלייה עם עינית
קיר בטון

פרלפיקס
)טיח יבש(
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מפגש קיר עם פרט ניתוק
חתך א-א )2( קנ"מ 1:2

תקרה יצוקה

מתלה קבוע )נוניוס(
ומתלה מחורר לכיון עליון

C-60/ F-47 פרופיל

C-60/ F-47 מסלול

קרניז מדרגה אחת

בורג גבס 25 מ"מ
לוח גבס אקוסטי

ליטוש קצוות עדין
וחיבור בהזרקת 

מרק יוניפלוט
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פרט הסתרה של מפגש עם קיר
חתך א-א )3( קנ"מ 1:2

לוחית תליה מחוררת

C-60/ F-47 פרופיל

תקרה יצוקה

לוחית גבס
מחורר

בורג פח-פח

קרניז מדרגה אחת

רצועות לוח גבס עבה

סרט שיריון+מרק
SHEETROCK     

מרק יוניפלוט+נייר 
הפרדה

קיר בטון
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קונסטרוקציה תלויה עם מתלה קפיצי
חתך ב-ב )1( קנ"מ 1:2

מוט תליה עם עינית

מתלה קפיצי

מחבר כפול
או לוחות חיבור

פרופיל ראשי
C-60/ F-47

פרופיל משני
C-60/ F-47ליטוש קצוות עדין

וחיבור בהזרקת
מרק יוניפלוט

לוח גבס

בורג גבס 25 מ"מ
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חיבור ישיר של קונסטרוקציה
חתך ב-ב )2( קנ"מ 1:2 

עיגון

לוחית חיבור מחוררת
תקרה יצוקה

מחבר חיבור

לוח גבס
מחורר

לוח גבס
מחורר

ליטוש קצוות עדין
וחיבור בהזרקת 

מרק יוניפלוט

בורג גבס 25 מ"מ
פרופיל ראשי
C-60/ F-47
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מפגש עם קיר
חתך ג-ג )1( קנ"מ 1:2

מתלה מחורר
לכיוונון עליון

מתלה מחורר
פרלפיקס )טיח יבש(קבוע )נוניוס(

קיר בטון

מחבר כפול
)דו צדדית(

רצועת לוח גבס
בורג גבס 25 מ"מ

פרופיל ראשי
C-60/ F-47

סרט שיריון+מרק
SHEETROCK     

מרחק מקסימלי
מהקיר 100 מ"מ
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עיגון

תקרה יצוקה
לוחית תליה מחוררת

C-60/F-47 מסלול

לוחית חיבור

לוח גבס
מחורר

פרופיל ראשי
C-60/ F-47

ליטוש קצוות עדין
וחיבור בהזרקת

מרק יוניפלוט

רצועת לוח גבס

סרט שיריון+מרק
SHEETROCK     

בורג גבס 25 מ"מ
פרלפיקס

)טיח יבש(

קיר בטון

חיבור סמוי בין לוח גבס מחורר ללוח 
גבס מלא חתך ג-ג )2( קנ"מ 1:2
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מחבר כפול
)דו צדדי(

עיגון
לוחית תליה מחוררת

תקרה יצוקה

C-60/F-47 מסלול

מחבר כפול
)דו צדדי(

לוח גבס
מחורר

פרופיל ראשי
C-60/F-47 

רצועות לוח גבסחריץ גלוי 10-20 מ"מ

סרט שיריון+מרק
SHEETROCK     

פרלפיקס
)טיח יבש(

קיר בטון



אנו מדגישים:
האינפורמציה והנתונים אשר נמסרים בזאת, מעל גבי דף זה או בכל צורה אחרת, בעל-פה ו/או בהתנהגות בהקשרו

של האמור בחוברת זו )להלן - "המידע"( הם בעלי אופי כללי בלבד, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת כלשהי ביחס 
לביצוע של עבודה ספציפית.

יודגש, כי המידע מחייב בדיקה, וידוא והתאמה קונקרטית ליישום הרלוונטי ע"י אדריכל ו/או מהנדס בנייה ו/או כל גורם מתכנן 
ו/או מוסמך, ואין להסתמך עליו ו/או לעשות בו שימוש כלשהו ללא בדיקתו ואישורו של אותו גורם, אשר עליו מוטלת האחריות 

הכוללת והבלעדית בקשר לעניין.
 למען הסר ספק מודגש, כי אורבונד ו/או כל אחד שמסר מידע זה מטעמה, לא יהיו אחראים כלפי המבקש ו/או כלפי אדם 

ו/או צד ג', בין במישרין או בין בעקיפין, לנזק מכל סוג שהוא שיגרם כתוצאה בשימוש במידע.
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